Informace pro rodiče nováčka
skautského oddílu mladších chlapců (vlčat)
-------------------------------------------------------Vážení rodiče,
Váš syn by se chtěl stát členem naší smečky
vlčat. Rádi bychom Vám poskytli základní
informace o tom, kdo jsme, co děláme
a co nabízíme. Junák muže být určitou
pomocí při výchove Vašeho dítěte - rádi
bychom, abyste nás znali a věděli, co a proč pro
Vašeho syna děláme.

vůdce smečky

Josef Volf
------------------------------------------------------------------

Co je to Junák - svaz skautů a skautek ČR
Junák je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti,
náboženského vyznání, rasy nebo jiných rozdílů.
Posláním junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních , mravních,
intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti
k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami,
stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R.Baden Powellem a zakladatelem českého
skautingu, prof. A.B.Svojsíkem.
Je největším celostátním občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Zároveň je členem
světových organizací skautů a skautek, které sdružují na 40 miliónů členů ve více než 200 zemích a
teritoriích světa.
Vznikl v roce 1911, byl třikrát zakázán totalitními režimy, jeho oddíly však nikdy nepřestaly pracovat a
vždy se znovu obnovil.
Skautské hnutí je otevřené všem dětem a mladým lidem, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat
na sobě. Junák staví před každého cestu vlastního osobního rozvoje, pomáhá a pobízí k zdokonalování
vlastních schopností a dovedností. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně
vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje téměř sto aktivit v oblastech, jako
je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další.
Junácká organizace se dělí do tří skupin (oddílů) tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného
přístupu k různým věkovým kategoriím mladých lidí.
Jsou to:
světlušky a vlčata (věk 6 - 10 let)
skautky a skauti (11 - 15 let)
rangers a roveři (nad 15 let)
Konkrétní podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých se výchovná činnost uskutečňuje společně pro
chlapce a děvčata, jinde je samostatná.
Menší chlapci mají jako motivaci vlčí smečku (podle Knihy džunglí od Rudyarda Kiplinga), ve které
vlčata jsou mláďata, která se musí všemu naučit. Učí se zákony smečky a umění pohybovat se v džungli.
Na tomto zajímavém příběhu je postaven program skautské smečky vlčat.
Celý život ve smečce je doprovázen plněním různých zkoušek a úkolů. Jsou podány tak, že chlapci
většinou touží po jejich splnění, aby ve smečce něco více znamenali, měli více bodů nebo odznaků na
kroji. Opět se něco nenápadně učí – znalostem, jak si poradit s různými problémy, rozvíjí se jejich
speciální záliby - ať už jsou sportovní či umělecké, jdou za nějakým cílem, který je pro ně dosažitelný.
Kolem jedenáctého roku přechází vlčata na táboře do oddílu skautů. Zde skautská výchova pokračuje –
ovšem trochu jinak – chlapci jsou starší a nemusí již mít vše ukryto pod lákavou pohádkou.
Pro plné využití skautského výchovného systému je potřeba, aby se váš syn účastnil pořádaných akcí
(schůzky, výpravy…), aby nevynechával bez závažného důvodu (ten je vhodné oznámit a omluvit
chlapce). Pokud vidíte jeho zájem, podporujte jej, ptejte se ho, co dělal, jak postupuje při plnění úkolů. Je
to ze začátku něco nového – potřebuje vaší pomoc.
Další informace o Junáku je možné získat na oficiálních internetových stránkách www.skaut.cz
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Základní principy skautingu jsou vyjádřeny ve skautském slibu, zákonu a
heslu
Skautský slib
„Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
* sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době.
* plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
* duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.“
Skautský zákon
1. Skaut je pravdomluvný
2. Skaut je věrný a oddaný
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
5. Skaut je zdvořilý
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
8. Skaut je veselé mysli
9. Skaut je hospodárný
10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích
Skautské heslo: Buď připraven!

Jaká je činnost smečky vlčat
Schůzky
Oddíl má jednou týdně družinovou schůzku v klubovně. Klubovna se nachází v bývalém areálu kasáren
čp. 241 v Příchovicích. Schůzka, která je vedena plnoletým vedoucím a jeho zástupci, je plná her, pohybu
a učení se novým věcem. Je potřeba nosit vybavení na schůzku
(viz. přiložený seznam).

Výpravy
Konají se nejčastěji v neděli dopoledne, dle pokynů vedoucího. Děti se vydávají někam do přírody, kde je
kromě pěšího výletu čekají dobrodružné hry, poznávání přírody aj. Informace o srazu, návratu apod.
dostane Vaše dítě na schůzce a také je dostanete emailem. Sraz a návrat je většinou u klubovny střediska.
S sebou je třeba nosit vybavení na jednodenní výpravu (viz. seznam).

Vícedenní akce
Konají se o víkendech, ubytování je zajištěno v nějaké ubytovně, místnosti, tělocvičně apod.

Další akce
Informace o nich dostane Vaše dítě opět minimálně týden předem na schůzce a také je dostanete
emailem. Jsou to rozmanité akce jako koupání v bazénu, divadlo, přespání v klubovně, apod.

Letní tábor
Koná se jednou ročně většinou prvních čtrnáct dní v červenci. Tábor je vyvrcholením celoroční činnosti
v oddíle, proto Vás prosíme, abyste termín dovolených přizpůsobili termínu tábora.
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Co bude vlče potřebovat
Vybavení na každou schůzku :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

skautský zápisník (sešit formátu A5 na psaní různých informací, úkolů apod.)
propiska (nebo něco jiného na psaní, co se hned nezlomí a nevypíše)
pastelky (alespoň základní barvy)
uzlovačka ( 1 m dlouhé speciální lanko o průměru asi 5 mm - výběr v prodejně
zahrádkářských potřeb u Aulíka - lanko by mělo být pletené ne kroucené)
šátek
tenisák
krabička poslední záchrany KPZ (pořídí si časem podle pokynů a návodů)
stezka vlčat (obdrží od vůdce)
přezůvky do klubovny
pití

Vybavení na jednodenní výpravy :
* pevná obuv (kožené kotníčkové)
* batoh na záda (ne chlebník)
* svačina
* pití
* osobní vybavení (zápisník, tužka, uzlovačka, KPZ)
* pláštěnka
* vybavení dle pokynů (peníze na vlak...)
Vše je složeno v malém batohu na záda (se dvěma popruhy), nic se nenosí v ruce .

Vybavení na vícedenní výpravu:
jako na jednodenní výpravu a navíc:
* spací pytel
* karimatka (podložka na spaní)
* oblečení dle počasí (oblečení na převlečení, spací oblečení)
* přezůvky
* toaletní potřeby (kartáček, pasta, mýdlo, ručník, toal.pap. ..)
* jídlo dle pokynů (většinou na první den)
* další vybavení dle pokynů (např. ešus, lžíce ...)
Věci na vícedenní výpravu balíme do velkého batohu na záda ( ne do velké tašky a nic do ruky), bereme
jen nejnutnější vybavení - s batohem se jde vždy kus cesty pěšky, takže každá věc na víc dítě tíží a
unavuje.

4

Skautský kroj
Světlušky, vlčata a také všichni ostatní skauti nosí skautský kroj. Tvoří jej košile hnědošedé barvy, u
mladších členů žlutý šátek a krátké či dlouhé krojové kalhoty (přírodní barvy - nejlépe hnědé). Dalším
základním vybavením kroje nováčka je:
*
*
*
*
*

turbánek ( spojuje se s ním šátek na krku),
žlutá šňůrka s píšťalkou,
domovenka s nápisem PŘÍCHOVICE (našívá se na levý rukáv těsně pod šev, je k dostání u vůdců),
číslo oddílu 5 ( našívá se na leví rukáv asi 2,5 cm pod domovenku),
mezinárodní znak skautingu (našívá se na pravý rukáv asi 2 cm pod ramení šev),

krojová košile a jednotlivé části (kromě domovenky) se prodává ve skautské prodejně (viz poslední
stránka), nebo na internetu www.junshop.cz , www.limansport.cz
Není nutné skautský kroj pořizovat ihned, bude potřebný hlavně na letním táboře.

Co budete možná kupovat
V Plzni existuje skautská prodejna, která se specializuje na vybavení skautů a skautských oddílů. Nachází
se na Slovanské tř. Poznáte ji podle tábornické výlohy a označení SPORT LIMAN. Věci lze koupit i
v jakémkoliv jiném obchodu s outdoorovými věcmi. Pokusíme se Vám tímto odstavcem usnadnit výběr
toho, co bude Vaše dítě potřebovat. Věci není třeba kupovat ihned.
* Krojová košile - je vhodné zkoušet v prodejně a kupte o trochu větší (sepere se a dítě rychle
roste).
Cena 500 - 600 Kč.
* Spacák - prodávají se různé typy, prodavač Vám dobře poradí. Spacák nemusí být do
extrémních mrazů. Velikost kupujte jako na dospělého.
Cena cca 1000 - 2000 Kč.
* Karimatka - podložka na spaní při vícedenních výpravách.
Cena cca 500-1000 Kč.
* Malý batoh na jednodenní výpravy. Batoh by měl mít nastavitelné popruhy, měl by být
přírodní barvy, malou kapsu na drobnosti, pevná záda. Kupujte s dítětem, ať si jej zkusí.
Cena 300 - 1200 Kč.
* Velký batoh na vícedenní výpravy - musí být přiměřeně velký na dítě, přírodní barvy
(samostatná komora na spacák, obsah do 40 l). Výhodou jsou stahovací pásky na bocích,
kterými lze batoh upravit do rozumného tvaru podle obsahu. Opět kupujte s dítětem ať si jej
zkusí).
Cena 1000 - 2000 Kč.
* Nůž - musí být zavírací s pojistkou proti náhodnému zavření - ne lovecká dýka. Problémem u
nožů s pojistkou je, že je dítě obtížně zavírá - pojistka je na ně příliš silná. Dobrý nůž je
francouzský Opinel (nebo nože podobného typu) - má dřevěnou rukojeť a otáčecí pojistku) musí mít pochromovanou čepel (červený nápis Opinel) k dostání v prodejně LIMAN.
Cena cca 250 Kč.
K nákupu můžete využít i e-shop www.junshop.cz , www.limansport.cz
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Kolik stojí členství ve skautském oddíle
Peníze, které bude potřeba zaplatit, jsou:
* peníze na základní vybavení dle předchozího odstavce, záleží na tom, co již máte.
* peníze na výpravy - většinou u jednodenní výpravy se jedná o jízdné na vlak, vstup, kapesné…
u vícedenních výprav - víkendovek (platí se ubytování, cestovné, stravné) - 200 - 300 Kč.
Letní čtrnáctidenní tábor stál v roce 2012 2000,- Kč.
* registrační příspěvek se platí na začátku kalendářního roku. Tyto peníze se využijí na organizaci celého
skautského hnutí (část odvádíme vyšším organizačním složkám Junáka), část zůstává na činnost střediska
Příchovice (vybavení klubovny, tábora…). Příspěvek pro rok 2012 činil 350 Kč na člena.

Co dělat pro to, aby se Vaše dítě stalo členem smečky vlčat
* pročíst tyto informace,
* podle domluvy se setkat a seznámit se s vůdcem oddílu, vyjasnit případné dotazy a nejasnosti,
* vyplnit přihlášku včetně zdravotního dotazníku a poučení k ochraně osobních údajů mladšího člena vše podepsat (dokumenty vám předá vůdce)
* na začátku kalendářního roku zaplatit registrační příspěvek
* zajistit vybavení na schůzky a výpravy
* prohlédnout si klubovnu
* podporovat jej v zájmu o činnost (účast na schůzkách a výpravách)

Kdo oddíl vede a pracuje s dětmi
V čele oddílu stojí vůdce - dospělý skautský činovník, který má splněnou vůdcovskou zkoušku, lesní
školu, má zdravotnický kurz a je k vedení pověřen střediskem. Na přípravě programu se podílí jeho
zástupci a další pomocníci, kteří mají složené různé zkoušky zajišťující jejich kvalifikaci při práci s dětmi
(čekatelská zkouška, zdravotní kurz).

Kontakty na vedoucí smečky vlčat
Vůdce oddílu:
Josef Volf - Koza, Příchovice 237, Příchovice
mobil: 776 697 592, email: goat22@seznam.cz
Zástupce vůdce:
Lukáš Hájek – Rajče, Javořického 94,Přeštice
mobil: 777 740 306, tel.: 377 982 994

Fotky z činnosti střediska a další informace o středisku najdete na www stránkách
střediska:
prichovice.skauting.cz
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Informace pro rodiče nováčka oddílu vlčat
vydalo středisko Příchovice
Příchovice 2012
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